
1 ZÁMEK ŽLEBY
Zámek Žleby, puvodne gotický hrad založený roku 1289
pány z Lichtenburku, byl znovu postaven po znicení
husity pred polovinou 15. století. Prošel renesancními
i barokními úpravami, pricemž o dnešní romantickou se
ve 2. polovine 19. století zasloužil jeden z nejvýznam-
nejších majitelu panství -Karel VincencAuersperg.

V soucasné dobe je prohlídka pro návštevníky rozdelena
do dvou tras. První zahrnuje návštevu romantických
interiéru, zámecké kaple a kuchyne s puvodním
vybavením. Druhý okruh zahrnuje prohlídku Velké veže
s vyhlídkou na okolí, ukázkami pokoju a ložnic pro
hosty a prohlídku rozsáhlých sklepních prostor.

OTEVRENO:

Duben 80, NE a svátky 9.00 - 15.00 hodin.

Kveten, cerven, cervenec, srpen ÚT -NE 8.00 - 16.00
hodin.

Zárí ÚT - NE 9.00 - 16.00 hodin.

Ríjen 80, NE a svátky 9.00 - 15.00 hodin.

Záverecná hodina je poslední dobou vstupu.

Tel.: 327 398 121

www.klimeswd.cz/zleby

2 OBORA ŽLEBY
Po príchodu do ukázkové oburky uvidíte program
zahrnující ukázku letu a výcviku dravcu a sov (orli,
supi, sokoli, sovy a krkavci, apod.). Program je doplnen
odbornou prednáškou o chovaných dravcích a sovách.
S vlastním fotoaparátem mají návštevníci možnost po-
rídit si snímek s dravcem na ruce.

Na prednášku naváže svetová rarita - pozorování bílých
jelenu v prírodním prostredí spojené s výkladem o his-
torii chovu v CR. V nove vybudované cásti areálu
uvidíte danky, muflony, kunovité šelmy a rybník s vod-
ními ptáky.

Program predvádení dravcu v letu a krmení jelenu
je ve 12.00 a v 15.30 hodin.
Otevreno: Od 1. 5. do 30. 9. 2004.

Program: Kveten, cerven a zárí pouze v sobotu, v nedeli
a ve svátky.
Cervenec, srpen denne mimo pondelí.

Informace: tel. 737 811 545, 736 443 139.

www.oborazleby.cz

e-mail: obora.zleby@seznam.cz
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OBEC ZLEBY

3 Kostel Narození Panny Marie
Renesancní stavba z roku 1540 upravená v 19. století.
U kostela se nachází patrová neorenesancní hrobní
kaple Auerspergu z roku 1822.

4 Zvonice
Ctvercová stavba z pocátku 19. století s kamennou dolní
a drevenou horní cástí.

5 Kaplicka Nejsvetejší Trojice
Zdená kaple z prelomu 18. a 19. století s nástennými
malbami uvnitr.

6 Mariánský sloup
sloup pochází z pocátku 18. století, pozdeji byl
upravován. Vrcholící socha Panny Marie Immaculaty je
na hranolovém podstavci s reliéfním znakem
Sch6nfeldu.

7 Bývalá radnice cp. 12
Jednopatrová budova z roku 1881 s novogotickou
fasádou.

8 Dum cp. 63
Prízemní budova z konce 18. století, pozdeji upravován.

9 Domy cp. 119 a cp. 120
Volne stojící empírové domy z pocátku 19. století.

Kontakt: Zámecké námestí 67
28561 Žleby
tel.: 327 398 135
tel./fax: 327398 107
www.ouzleby.cz
e-mail: ou_zleby@quick.cz



10 HOSPUDKA "U KOSU"

"Kdo nebyl U Kosu - nebyl ve Žlebech"

Nabízí - dobré pivo, tocenou limonádu a nanuky
- bežne studená kuchyne
- zajištujeme vecírky, svatby, zábavy, plesy

a pronájem sálu vcetne jídla a pití
- príjemné posezení také venku i pod pergolou

Otevreno: Po 16.00 - 23.00 hod.
Út - Ne 10.00 - 23.00 hod.

Tel.: 604 359 682

11 SUVENÝRY -dárkové predmety

- sklo, filmy, keramika
- nanuky, nápoje, cukrovinky, tocená zmrzlina

Otevreno:Út -Ne 10.00- 17.00hod.

12 ZÁMECKÁ VlNÁRNA

Obedy, vecere -minutková kuchyne
Zmrzlinové poháry, zeleninové saláty
Posezení i venku

Otevreno: Út -Ne 12.00 - 23.00 hod.

Tel.:327398127, 603578968

13 PIZZERlE -rychlé obcerstvení

Nabízíme PIZZU za bezkonkurencní ceny (60-80 Kc),
zeleninové a testovinové saláty, párek v rohlíku, hra-
nolky, nápoje, nanuky, cukrovinky, domácí jablecný
závin.

Vše je možno konzumovat na míste nebo si odnést
s sebou (vcetne pizzy do krabice).
Otevreno: Út - Ne 9.00 - 18.00hod.

Tel.: Út - So 604 595 213, v Ne 737 552 792

14 HOSTINEC"NAŠUMAVE"

- zahradní posezení
- abiturientské vecírky
- diskotéky

Studená kuchyne
Otevreno: Po - Ne 11.00 - 23.00 hod.

Tel.: 327 398 198

AKCE ROKU 2004

- 20.6. od 18 hod. na zámku (pri dešti na sále "U KOSU")
- divadelní predstavení (muzikál) - MYŠÍ KožíŠEK

- 7.7. historický šerm na zámku (soucást prohlídky)

- 24.7. šermírí v obore Žleby

- 21.8. rozloucení s prázdninami v Obore Žleby - šerm,
historické sokolnictví, lovectí psi, vecerní šerm a 0000-
vá show

- 10.-11.9.nocní prohlídky zámku - od spolecnosti EXU-
LlS

- zmena programu vyhrazena

15 ZÁCHRANNÝ CHOV RAKA RÍCNÍHO
(ASTACUS ASTACUS) -jeden ze dvou chovu v CR, ve
spolupráci s VÚ Jihoceské univerzity ve Vodnanech
a AOPK Praha.

16 KOSTELÍK SV.MARKA
cca 1,5 km severozápadne od Žlebu (smer Cáslav)

P = PARKOVIŠTE
- Zámecké námestí
- Pod Zámkem (velké)
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